
Thánh lễ thứ Ba, Tues. June 23, 2020                   Mt 7,6.12-14

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy chọn con đường 

hẹp, con đường của hy sinh, từ bỏ riêng mình, để trở nên chứng nhân cho tình 

yêu. Giờ đây, trong sự khiêm nhu, chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu nguyện:

1. Cầu cho Đức Thánh Cha, và các bậc tu trì trong giáo hội luôn trung thành và 

can đảm với sứ mạng Chúa đã giao phó.                                   CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

2. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn cửa hẹp, từ bỏ riêng mình, để đến với Chúa

qua yêu thương và hiệp nhất với anh em của mình.                      CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

3. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng như con cái Thiên Chúa, biết yêu 

thương và giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình.                CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

4. Xin Chúa sớm đón nhận vào bàn tiệc Thánh trên Nước Trời, những tín hữu đã 

qua đời, và những linh hồn có ý chỉ xin lễ hôm na                 CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

CHỦ TẾ:  Lạy Cha nhân ái, xin Cha thương chúc lành cho những lời nguyện xin 

vừa dâng lên, và xin cho chúng con nhận ra rằng, ở cuối con đường hẹp và hy 

sinh, chính là nơi Cha dang tay đón chờ chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Danh 

Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. 



Thánh lễ  Chúa nhật, Sat. June 27, 2020       CN 13 TN – A,   Mt 10: 37- 42

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự đón tiếp và sự từ 

bỏ. Chẳng những đón tiếp người công chính mà còn đón tiếp ngay cả kẻ mọn hèn 

và can đảm vác thập giá mình mà theo Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng dâng những 

lời cầu xin: 

1. Cầu cho Đức Thánh Cha, và các bậc tu trì trong giáo hội được nhiều sức khỏe, 

bình an và luôn trung thành và can đảm với sứ mạng Chúa đã giao phó.     

                                                                                                       CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

2. Xin Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo và các bác sĩ trên toàn thế giới biết hiệp 

nhất với nhau để nổ lực tìm ra phương thuốc chấm dứt cơn đại dịch covid-19 

này.                                                                                                 CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

3. Cầu cho các Kitô hữu biết vui nhận thánh giá Chúa gửi đến qua đời sống hằng 

ngày, để có thể đáp trả một phần nào tình yêu của Thiên Chúa.     

                                                                                                                                                     CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

4. Xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con để chúng con biết cảm thông, giúp đỡ 

và yêu thương những người kém may mắn hơn mình.                 CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

5. Xin Chúa thương đón nhận và ban phúc trường sinh cho các tín hữu đã ly trần,

và các linh hồn có ý chỉ xin lễ hôm nay.                                    CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA 

6. Với tâm tình yêu mến và giữ giới răn Chúa, trong thinh lặng mỗi người hãy 

dâng lên Ngài lời cảm tạ và những ước nguyện riêng tư của mình.  

                                                                                                                                                     CHÚNG TA CẦU XIN CHÚA

CHỦ TẾ: Lạy Cha đầy lòng nhân ái, xin Cha thương nhận những lời thành tâm vừa 

dâng lên và giúp chúng con biết nhận ra Đức Kitô nơi những người nghèo khổ và 

yêu thương chia sẽ tình thương đến họ.  Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con. 


